
RAMOWY REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
Organizator: Klub Strzelecki i Kolekcjonerów Broni palnej 

„OGNIOMISTRZ” LOK Mielec

Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w 
strzelaniu dokładnym i dystansowym z broni krótkiej i długiej centralnego i 
bocznego zapłonu z przyrządami celowniczymi mechanicznymi na odległość
do 100 m. Integracja środowisk strzeleckich  i kolekcjonerskich połączona z 
pokazem broni kolekcjonerskiej będącej w posiadaniu kolekcjonerów.

1. Zasady bezpieczeństwa 
1.1 Należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu strzelnicy.
1.2 Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją 

jedynie na stanowisku strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i 
pod jego bezpośrednim nadzorem.

1.3 Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” 
zawsze poza kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i 
oddawania strzału.

1.4 Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni 
należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku 
bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę głównego 
kulochwytu osi strzeleckiej.

1.5 Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową 
dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów. Dyskwalifikację powoduje też 
upuszczenie lub odłożenie załadowanej broni oraz wyjście przed linię ognia 
bez komendy sędziego.

1.6 Organizatorzy zalecają podczas strzelania, używanie okularów 
ochronnych oraz ochronników słuchu (lub zatyczek).

2. Sprzęt 
2.1 Zawody odbywają się z podziałem na klasy sprzętowe, które 

Organizator przewidział w poszczególnych konkurencjach. 
2.2 Dozwolona jest broń zarejestrowana jako szkoleniowa, sportowa, 

kolekcjonerska lub myśliwska o ile regulamin zawodów nie wyklucza użycia 
takiej broni.

2.3 W każdym momencie pobytu na strzelnicy Sędziowie mają prawo 
przeprowadzić kontrolę broni zawodników. Broń nie spełniająca warunków 
niniejszego regulaminu bądź zagrażająca bezpieczeństwu użytkownika, 
powoduje dyskwalifikację          zawodnika bez prawa zwrotu opłaty 
startowej. 

2.4 W konkurencji karabin w strzelaniu dokładnym dopuszcza się dwa 
punkty podparcia broni. W przedniej części worek lub bipod, w tylnej worek 
o ile wybrane przepisy nie stanowią inaczej. Wykluczone jest stosowanie 
restów oraz podpór połączonych ze sobą.



2.5 W konkurencji karabin dopuszcza się wyłącznie broń pół-
automatyczną tj. strzelającą ogniem pojedynczym.

2.6  Zabrania się w zawodach stosowania amunicji elaborowanej lub 
pochodzącej z innego źródła niż oficjalna dystrybucja, dotyczy sytuacji gdy 
organizator nie zapewni amunicji lub regulamin zawodów będzie tak 
stanowił.
3. Tarcze 

3.1 Do wszystkich strzelań będą stosowane tarcze określone w 
przepisach danej konkurencji (np. Ksp, IPSC, IDPA), chyba, że Organizator 
postanowi inaczej.
 
4. Pomiar czasu. 

4.1 Konkurencje statyczne i dynamiczne mogą odbywać się z 
pomiarem czasu. 

5. Procedura strzelania w poszczególnych konkurencjach określona jest 
przywołanymi przepisami i jest wyjaśniana zawodnikom przed rozpoczęciem
zawodów lub strzelaniem na osi. 

5.1 Podczas konkurencji strzeleckich obowiązują standardowe 
komendy wydawane przez Sędziego strzelań wydawane w języku polskim 
i/lub angielskim

5.2 W konkurencjach dokładnych po komendzie „ŁADUJ BROŃ” 
zawodnik ładuje broń lub magazynek i zgłasza gotowość podniesieniem ręki
i komunikatem słownym „GOTÓW”. Przeładowanie broni może nastąpić po 
wydaniu komendy „START”. Po oddaniu strzałów zawodnik rozładowuje broń
pozostawiając otwarty zamek i okazuje komorę broni i magazynek do 
wglądu prowadzącemu strzelanie lub sędziemu. Po przejrzeniu broni, 
prowadzący strzelanie potwierdza sprawdzenie broni głośnym komunikatem
słownym „PRZEJRZAŁEM BROŃ”, po którym zawodnik pozostawia broń na 
stanowisku z otwartą komorą nabojową. Po komendzie „DO TARCZ”, 
zawodnicy w obecności sędziego sprawdzają wyniki na tarczach. Po 
zakończeniu strzelania zawodnicy w obecności sędziego podpisują swoje 
tarcze i wymieniają je na nowe. Podpisane tarcze z wynikami trafiają do 
biura obliczeń. 

5.3 Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami 
strzelania i dopiero wówczas może przystąpić do konkurencji. 

6. Kary 
6.1 Jeśli zawodnik w konkurencjach dokładnych odda więcej niż 

wymagana liczba strzałów będzie zdyskwalifikowany. 
6.2 Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia 

niniejszego regulaminu, bezpieczeństwa swojego lub innych uczestników 
zawodów, decyzją sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa 
udziału w innych konkurencjach bez prawa do zwrotu wpisowego. 

7. Awarie broni i amunicji 



7.1 Jakiekolwiek awarie broni i amunicji prywatnej nie uprawniają 
zawodnika do powtórnego strzelania. W przypadku awarii zawodnik musi 
sam ją usunąć, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa. Awaria nie 
uprawnia zawodnika do przedłużenia         czasu strzelania. Awarie broni 
klubowej usuwają sędziowie, z możliwością przedłużenia czasu strzelania w 
danej konkurencji.

7.2 Zawodnik może powtórzyć strzelanie wyłącznie w przypadku, gdy 
zostało ono przerwane z winy obsługi, innego zawodnika lub awarii 
strzelnicy. 

8.Obliczanie wyników 
8.1 Wynik zawodnika definiuje procedura strzelania w danej 

konkurencji 
8.2 W przypadku równej ilości punktów strzelań dokładnych o 

kolejności miejsc decydują: największa liczba centralnych dziesiątek, 
dziesiątek, dziewiątek, ósemek itd. 

9. Informacje dodatkowe: Kwestie sporne nieobjęte w planie i 
regulaminie zawodów rozwiązywane będą przez Kierownika Zawodów. 
Protesty należy składać do sędziego głównego zawodów nie poźniej niż 10 
minut po zakończeniu strzelania. Na czas zawodów strzelnica jest 
zarezerwowana do przeprowadzenia zawodów i tym czasie nie 
wolno przeprowadzać treningu strzeleckiego ani żadnych innych 
strzelań poza zawodami. 



Harmonogram zawodów organizowanych przez KSiKB „OGNIOMISTRZ” 
LOK MIELEC do uwzględnienia w kalendarzu zawodów Podkarpackiego 
Związku Strzelectwa Sportowego

27 kwiecień 2019
15 czerwiec 2019
24 sierpień 2019
12 październik 2019


